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NEUTRALA 
  

  

SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE 

Estimados amigos: EL pasado domingo día 8 del actual, como toños 
sabcis, tuvimos la Junta Gonoral Anual, on ella, después do lcida y: 

aprobada la momoria do actividados, costado de ingrosos yY gastos, cto, 
hubo dosigneción ŝo parto de la Junta Diroctiva. 

Yo quo soy muy afertunado on juogos, lotorias y denco, turo la - 
suerto de cogoc el "gerĉo", es decir la presidencia. En fin, que — 
después de celebrar mi suerte, y ya calmado, henos tenido Junta Di-- 
rectiva er la cuel se han trazado leas normes a seguir en osta nueva 
etapa do la vida del Gruro. 

Por ĉilo, y on primer lugar, so trato do la poco csistoncia quo — 
hoy a las práóctieas del idioma y que como sabcois se hacen todos los 
mertos y juovos do 8 a 9 de la nocho. Yo es podiriá quo viniorais — 
por lo zonos uno do osos dias para que comprobkarais le quo so haco, 
puos croo que os gusteríz y ropotiricis vuestro visita „Por quo mo 
haceis la prueba? 

_Necesitarzos ideas pues queremos organizar pera este verano actos 
culturales, recreativos, exeursiones, etc. ¿Qué os parece si hicie- 
ronos una "Cuento-ihorro" pera realizor excursiones durante cl vera= 
no? Creo que serías interesante, pues en las corcanias de nuestra —— 
Ciudad hay cesas tenitas y dignas de ver. 

Bueno, de momento no tongo nás que deciros, sino repetir que la — 
Directiva espera vuestra colaboración, aque nos egradaría recibir ar- 
ticulos, en español o en esperanto, para su publicación en nuestro 
Boletin, quo si tencis que hacer une critica sobro la narcha del —— 
Grupó no dudeis en hacerla, pues de esta manera dezostrareis que el. 
Grupo "Fido kaj Espere" tiene vida y que sino podeis asistir, por lo 
menos, por medio dol Bolotin soguis sus pasos con interos. 

GONZALO CASTAÑON' 
= Prosidontoj.. ~! 

NOTL.- Todas les sugcrcncias que dosois hacor para nejorar la marcha 
do nuestro Grupo cnviadlas por ceerito o bion ontrogarlas personal — 
nento cn Secretaría. Todos ollas serán considoradas y ostudiadas — 
convoniontononto on Junta Diroctivo. a p =
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Kiel estis antaŭvidita, okazis en la sidejo de ni? Esperanto Grupe 
"Tido kaj Espero", la 8an de Februaro, la ĝenerala kunsido, kun ĉees- to du 2l membroj, tio estas, proksimume 28$ de la tuta membraro. 
Ĉu la neĉeestantaj membroj pri kiuj multe parolis kaj demandis kelkaj el la ĉeestantaj persnnoj, ne interesas pri la progreso de la espe-- 
rantista movade ĝenerale, kaj ĉefe de la Valladolid-a?. Multe óni de- vas fari, sed ne ĉiam tiuj ideoj, certe interesaj kaj laŭdindaj onj povas realigi; ĉu pro manko de la necesaj monrimedoj? Certe mono es- tas necesa kaj eĉ necesega, des verdire gi ne estas, dank'al la mala- vareco de kelkaj gesamideanoj kaj al la bonega administracio de la Ka sistino aŭ kasisto, problemo nuntempe, sed nia Grupo havas aliear. pro- blemon, kiel estas la manko da personoj kiuj estas pretaj kunlabori 
por realigi tiujn iĉoojn, kiu kontribuos al la progreso de la esperan- ta movado en nia urbo. 

En la menciita Kunsido kelkaj el la ĉeestantoj priparolis rilate al la disŝudigo pere de Radio de Elementa Kurso ĉe Esperanto, kiel jam faris en pasinta tempo sub gvidado de D. Mariano, fondinto de la Gru- 
po fun la helpo ĉo Frulino Tina Tranque kaj Carmon Conĉo. Corte la - menciita idco ostas bonoga kaj inda realigi ĝin, sc? ĉu ni trovos taŭ- gajn personojn por ke ls idco no rostu on tio? 

Alia problomo, ĉi fojo solvita ĉank'al la sindonomo kaj ontuzias- mo ĉo nia kunsociotano Angol Dioz, ostas la gvidedo de Elecmenta Kur- . . . ~ . . 
. nn. go cn nie pidojo, car so ni havus pli ol unu porsono prota por. gvidi 

ĝin, ni povus erangi no unu; soĉ pluraj kursoj luŭlongo ĉo la jero. 

Informi, konigi, kaj amuzi ostas,ĉofo la iu unuaj, la tasko kiu ni 
intencas fari poro do la olĝonnadĝo do nia Bultono kiu vi riccvas rogu~ 
lo ĉo vi , sod vi dovas intonci vorki iom, hispano aŭ cospercnto, por 
ke nis Bultono riĉigos kun via kontribuo. Ĉiuj ŝovas labori por ko la 
Grupo kaj ankaŭ lo Bultono ĉofrolos on ls hispzne ksj oĉ mi riskas 
dizi on de intcrnocik movado. 

Le lsboro do l~ pasinta ostraro ostis voro laŭdinda aj tiu laboro 
dovas daŭrigi ksj so tio ostas cblo, plibonigi £in la nov: ostraro, 
sod tio son via holpo no ostas facila tasko; ŝo mi potes el vi ĉiuj: 
Holpu nin por ko nia Grupo daŭrigu sian vojon el la sopirita colo: 
La diskonigo do la linvo Esporanto tra la tuta urbo. 

So vi havas intoroson por nis. movado kaj ob por nis Grupo, koj ni 
volas ĝiri no nur do tiuj kiuj ofto von: 1 la pilojo, sol snkĉu Ja 
tiuj kiuj ostas nura nomo on l7 slipoj kiuj estos cn Sokrot..ricjo, - 
vonu al niaj kunsidoj, ĉU la ordlinzrrj, mardo kaj jaŭio do la 8n ĝis 
la 9a vospore por plibonigi visn scion do Espcranto, ĉu al la Elcmĉh- 
te Kurso kiu bzldaŭ gviŝos Sro Angol Dicz, ĉu al la givcrsoj crunĝoj 
kiuj okazo ĉe ŝivorsaj cirkonstuncoj ni organizas Lculongo do la jaro 
kaj kiu anonces krom porc de nia Bultcno, poro ŝo Lokoj pidioj kuj - 
Ĵurnaloj. 

Do, kicl ni cclobras kicl unua fosto do 1a ero, dum 12. laste go-- 
mejno ĉo Fobrusro, la Somajno do Intornscis Amikoco,vonu al la aktoj 
programitaj por la cstraro. 

Tiamanioro sc ni laboras kuno, ni ostos gejnito la ostontoco. 

L. HERNANDEZ



  

LA JUNTA INFORMA 
El proxima dia 26 dol actual nos do Fobroro y con motive de cele- krarse la SEMANA INTERNACIONAL DE LA ¿MISTAD, prenunciará una charla en esperanto D. Mariano Cantalapiedra sobre el tema "Esperanto, len- gua de amistad". A continuación se efectuará un sorteo de libros en esperanto y los asistentes, por gentileza de la Directiva, serán ok-— sequiados con un vino español. 

El domingo dia 29 tenemos proyectado reunirnos a comer en el Res- taurante Meteo. Cuantos deseis asistir pasad por secretaria, mortes y jueves de 8 a 9 de la noche, pare informaros. 

En la reunión general celobrada ol pasado dia 8 del actual mes do Fobroro, se rocaudarón ontro tedos los asistentes y con dostino a la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO, lc cantidad do 2.700 posctas. 

La bibliotces de nuostro Grupo cuonta con un contonsr do obras so- bro leas más varicdas metorias, traducidos o cscritos originalmonto» on esporanto, y quo podojis locr tronquilamonto on vucstres casas. El bi- bliotocsrio Sr. Uruofa gustosomonto os atondor£Z los dias habitualos — 7 

de rounion do 8 a 9 do la nocho. 

, pl ŭin 2 ĉe Marso y “ijo ln diroceion do D. Angol Dica Garcia, da- re comionzo ur nuovo Curso Elomontal do Hsporanto. El mismo go colo— brará mertos y juevos du 8 a 9 do la nocho y al mismo puodon asistir » ĜO modo gretuito, -los Socios que lo dosocon. 

, Para cuantes porgonas doscon asistir ol citado Curso cl Grupo osta- ra cbiorto todos los laborables, oxcopto sábados, de 7,30' a*9 dé la — nochc. For docisión do la Junta Dircctiva las personas que asistan al citeco Curso vor primora voz, pagarán 'una cantidad por la totelidad : dol curso. e: aj a a = — = 

, Con ol fin dc continusr las charlas quo Cn ospor .nto y sobre los - mas vari~dos tomas so pronunciaron con gren óxito 01 pasado aŭo, dos socios so hin ofrocido pira der las corrospondiontos a los mosos de Merzo y Lbril. Lĉ primora, a cargo do D. Luis Polsyo, nuevo socio, -— poro al mismo tiempo muy activo y entusiasta. la del mes de (bril, — lo derĝ nuostra compaĥora D8 kguoda Lobato. Sobre el dia yY tema de la charlie se os informerá durente la Semana Internacional de la Amis- tad y por medio de nota en el tablóñ do anuncios.  - 
El Grupo so he abonado a una nuova rovista: HORIZONTO, rovista de. 

tipo cultural o “informativo quo bajo la Giroccion do Inés Gastón y -' con une scrio do prostigiosos colcboradoros ararocoro bimcnsualmonto.: 

Memo~eone~o=ozozi=, =, ==. ==. =.=.=o=,=,m.=.=.=.m=,=.=o= 

INFORMOJ PRI LA ESPERANTISTA. MONDO 

=.=.=. 0. 

  Esporanto ostis aldonita do la Vatikana Radio al la pli ol 30 lin- “gvoj, kiujn ĝi uzas por la clsondoj do siaj informoj. 

La tiu-ĉi jarz Univorsala Kongroso do Esporanto okezos on Atonas (Grckujo) de la 3lan Julio ĝis la "fan Aŭgusto. 

NOPICTA DE ULTIMA HORA.- A la lista do Univorsidados quo figura on la pog 3» hay que añadir las do Ambcros (Bólgica) y la do Inari (Finlan- 
dia). 

 


